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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální téma výskytu infekčních onemocnění získaných v souvislosti
s pobytem v zahraničí. Autorka si téma zvolila na základě rostoucího zájmu našich občanů o cestování do
různých oblastí na světě, jejím cílem bylo především zjistit na základě dotazníkového šetření, jaké je povědomí
našich občanů o možných rizicích a preventivních opatřeních včetně očkování v souvislosti s cestováním.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka přehledně zpracovala zadané téma. V teoretické části se věnovala epidemiologickým charakteristikám
vybraných infekčních onemocnění souvisejících s danou problematikou. Praktická část práce byla zaměřena na
zjišťování informovanosti veřejnosti o rizicích spojených s cestováním formou dotazníkového šetření. Vybrané
téma autorka zpracovala samostatně, dílčí postupy pravidelně konzultovala.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Autorka splnila zadaný cíl bakalářské práce. Výsledky dotazníkového šetření zpracovala tabulkově i graficky
s podrobným komentářem. Navrhla též doporučení adresovaná cestovním kancelářím, které by měly věnovat
větší pozornost informovanosti cestovatelů o možných zdravotních rizicích v jednotlivých destinacích.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je po stránce odborné i formální zpracována velmi dobře, jazyková i stylistická úroveň včetně
grafů a tabulek je v pořádku.
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Jak hodnotíte na základě Vašeho dotazníkového šetření informovanost laické
veřejnosti o rizicích spojených s akvirací infekčních onemocnění
v souvislosti s pobytem v zahraničí?
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

